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Välkommen till Årsmöte 2019 och Fest med middag 
 

Årsmötet startar klockan 15 lördag 9 februari i Holmsund BHK:s klubbstuga 

Det är viktigt att just du kommer och gör din röst hörd. Vi bjuder på fika. 

 

Verksamhetsberättelsen och verksamhetsplan kommer att finnas att ladda ner på 

hemsidan  http://www.holmsundbhk.se/ 

 

Efter årsmötet är det paus och sen blir det middag klockan 18.00 med 

festligheter för de som vill. Vi hoppas att du kommer! 

 

Middagen betalas på plats med swish eller jämna pengar. 150 kr /person 

Dryck till maten tar var och en med sig själv.  

 

Anmälan till middagen sker senast 20 januari till ordforande@holmsundbhk.se 

och är därefter bindande. 

 

 
 

Styrelsen informerar 

 

Stort tack till alla våra medlemmar för 

ett bra verksamhetsår. 

 

Varmt välkommen alla nya medlemmar  

 

Kom ihåg att lägga in / eventuellt 

uppdatera dina kontaktuppgifter – 

mailadress /mobilnummer på ”mina 

sidor” på Brukshundklubbens hemsida  

 
http://www.brukshundklubben.se/klubbar-

medlemskap/mina-sidor/ 

 

 

Årets ekipage 

 

Du som tävlat för Holmsund 

Brukshundklubb under 2018 - Skicka 

in dina fem bästa resultat i respektive 

gren för chansen att bli årets ekipage i 

Rallylydnad, Bruks, Lydnad, Freestyle, 

Heelwork to music samt agility.  

Maila till ordforande@holmsundbhk.se 

senast den 10 januari 2019 

Ange ditt namn, hundens namn, 

tävlingsdatum, gren och resultat 

(poäng) samt ev. uppflytt under året 

 
 

Allt arbete i Holmsund brukshundklubb sker ideellt vilket  

betyder att alla hjälps åt att driva klubben och gör den till en trevlig  

mötesplats för klubbens medlemmar.  

 

Våra ledord GEMENSKAP och UTVECKLING 

Vår devis TILLSAMMANS KAN VI 

Varmt välkommen på årsmötet och middagen. Hoppas att vi ses! 
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1. Mötets öppnande.  

2. Fastställande av röstlängden. 

3. Val av mötesordförande. 

4. Lokalklubbsstyrelsens anmälan om protokollförare. 

5. Val av två justerare tillika rösträknare, som tillsammans med 

mötesordföranden ska justera protokollet. 

6. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av personer enligt § 7 moment 2 

i stadgarna. 

7. Fråga om årsmötet har blivit stadgeenligt utlyst. 

8. Fastställande av dagordningen. 

9. Genomgång av: 

a. lokalklubbsstyrelsens verksamhetsberättelse inklusive rapport om 

uppfyllande av mål och uppdrag från föregående årsmöte, 

b. balans- och resultaträkning 

c. revisorernas berättelse. 

10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om disposition av 

vinst eller förlust. 

11. Beslut om ansvarsfrihet för lokalklubbsstyrelsen. 

12. Genomgång av lokalklubbsstyrelsens förslag avseende: 

a. mål, 

b. rambudget för innevarande verksamhetsår samt preliminär rambudget 

för det närmast följande verksamhetsåret, 

c. medlemsavgift enligt § 4 i stadgarna för närmast kommande 

verksamhetsår, dvs. klubbavgift för: 

i. ordinarie medlem 

ii. familjemedlem och 

iii. utlandsmedlem, och 

d. andra ärenden samt motioner vilka lokalklubbsstyrelsen har bedömt 

kan ge konsekvenser för verksamhet eller ekonomi. 

13. Beslut i ärenden enligt punkt 12. 

14. Information om planerade aktiviteter i syfte att nå fastställda mål. 

15. Val av lokalklubbsstyrelse enligt § 8 moment 1 i stadgarna samt beslut om 

suppleanternas tjänstgöringsordning. 

16. Val av revisorer och revisorsuppleanter enligt § 9 i stadgarna. 

17. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna. 

18. Beslut om omedelbar justering av punkterna 15-17. 

19. Beslut om lokalklubbsstyrelsens förslag i ärenden samt motioner som inte 

behandlats under punkt 13.  

20. Arbetsordning  

21. Genomgång av handlingar till distriktsfullmäktige. 

22. Övriga frågor för diskussion (inte beslut). 

23. Mötets avslutande. 

 

Väcks vid årsmötet förslag i ett ärende som inte finns medtaget på 

dagordningen kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till diskussion men 

inte till beslut. 
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